
   
PRESSMEDDELANDE     2018-08-10 
 

Way out Vega – festival med musik, sång och dans hos äldreboendet 
Vegahusen 
 
Igår var det åter dags för musikfestival i Tre Stiftelsers äldreboende Vegahusens prunkande 
trädgård nära Slottsskogen. Härlig stämning med strålande solsken och stort intresse bland 
boende, personal och andra gäster. Det bjöds på både rörelseglädje med ungdomsgruppen 
GoBaow, jazzlunch i Café Ärtan med Langes Duo och underhållning med allsång tillsammans  
med bandet Adonis. Under dagen arrangerades även såväl chokladhjul som poängpromenad. 
 

      
 
Under eftermiddagen – och med en något yngre publik - startade samtidigt den välkända musik- och 
dansfestivalen Way out West strax utanför grindarna.  
 
Först ut på Vegahusen var några ungdomar från gruppen GoBaow, som engagerade de boende med 
dans och musik, avslutat med ett festligt och färgglatt konfettiregn. Under lunchen spelade Langes 
Duo medryckande låtar från the American Songbook. På lunchmenyn fanns denna dag soppa på 
sommarens grönsaker med enrisrökt bog, stekt makrill med gräddkokt bladspenat och kokt potatis 
samt som dessert pannkakor med hemkokt sylt och vispad grädde. För eftermiddagens framträdande 
stod gruppen Adonis bestående av Karl-Johan Karlsson och Rickard Fält. Här fanns såväl pop, rock 
och visor på repertoaren och åhörarna deltog gärna i den trivsamma allsången. 
 

     
 
 



   
 
Under dagen bjöds även på fika, smoothies och vegansnittar medan det var fritt fram att prova 
lyckan såväl vid chokladhjulet som under en klurig poängpromenad.  
 
”Att arrangera musikfestival har blivit en årlig tradition hos oss på äldreboendet Vegahusen. 
Evenemanget Way out Vega är mycket populärt bland de boende och något som alla verkligen ser 
fram emot. Musik, sång och dans livar upp och det har varit en fantastiskt lyckad dag,” säger en nöjd 
Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser. 
 

 

 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Monica Berglund                                                           Jessica Henriksson                                  Birgitta Plyhm; PR 
VD Tre Stiftelser                                                            Kultursamordnare                                  0707 771290 
031-70 42 601, 0705 11 75 70                           0738 45 10 08                                 birgitta@plyhm.se   
monica.berglund@trestiftelser.se                      jessica.henriksson@trestiftelser.se   

 
Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. 
Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam 
administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med 
Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, 
demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och 
skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se     
 
Foto: Francis Löfvenholm och Emil Jakobsson, Tre Stiftelser 

Josefin, Clara, Petra, Frida och Lova från GoBaow ledde den populära 
rörelsegympan. Det var full fart på såväl boende som personal och 
det hela avslutades med ett färgglatt konfettiregn. Under större 
delen av året arrangerar GoBaow liknande gympagrupper på Tre 
Stiftelsers äldreboende i Kallebäck. 
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